Buletin Informativ Nr.2
Aprilie 2018
Despre primeTECH
primeTECH este un proiect de parteneriat
strategic Erasmus + KA2 care se implementează
pe o perioadă de doi ani în cadrul unui parteneriat
cu 6 organizații din 6 țări europene.
Scopul său este de a promova predarea bazată pe
utilizarea tehnicii avansate în școlile primare.
Proiectul aduce în prim plan utilizarea TIC în
procesul de predare și învățare, promovarea
coerenţei mai puternică între diferitele
instrumente
transnaționale
precum
şi
recunoașterea
și consolidarea
profilului
profesional al profesiei de profesor la nivel
național și european.

Cadrul iniţial
De la ultimul nostru buletin informativ, s-au
înregistrat progrese semnificative în atingerea
obiectivelor proiectului nostru. În vara anului
2017 am pregătit un cadru pentru modulele de
instruire, detaliind conținutul planificat. Cadrul
conținea nu numai o structură detaliată a
modulelor, ci și criteriile de evaluare care cuprind
evaluări de tipul pre-evaluare, teoretice și
practice. De asemenea, am convenit asupra punctajelor de trecere pentru fiecare tip de evaluare.
Partenerii au decis să analizeze competențele
necesare
pentru
cadrele
didactice
din
învăţământul primar în cinci module de formare:

1.
2.
3.
4.
5.

Informații și alfabetizarea datelor
Comunicare şi colaborare
Crearea conținutului digital
Securitatea pe Internet
Rezolvarea problemelor în pedagogie

Modulele de training şi ecusoanele
În toamna anului 2017, toţi partenerii s-au ocupat
de cercetarea şi crearea modulelor de formare,
fiecare dintre ele fiind compusă din trei niveluri.
Utilizatorii modulelor vor fi supuşi unei evaluări
preliminare care le va oferi informaţii despre
nivelul lor de cunoștințe și le va recomanda nivelul
modulului care trebuie studiat. Scopul este de a
parcurge conţinutul celor cinci module de
formare. Pe parcursul acestui proces utilizatorii
vor câștiga insigne separate pentru fiecare nivel al
fiecărui modul parcurs, respectiv Bronz, Argint și
Aur. După finalizarea tuturor nivelurilor de aur
aferente celor cinci module de formare,
utilizatorul va obţine insigna Diamant. Cursantul
va primi o notificare cu privire la realizarile sale
de fiecare dată când câștigă o insignă, care poate
fi totodată folosită şi ca certificat. Deocamdată
înscrierea la cursurile aferente proiectului se face
manual de către fiecare partener în parte, din
motive de siguranță, în timp ce proiectul este încă
în curs de implementare. În momentul în care
proiectul va fi finalizat, cadrele didactice din ciclul
primar vor putea să acceseze în mod individual
modulele de formare și să le parcurgă într-o
manieră independentă, în ritmul propriu.
Dacă doriți să previzualizați cursul în limba
engleză, vă rugăm să urmați acest link:
http://primetech.iit.demokritos.gr
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Întâlnirea de proiect şi sesiunea de
training în Atena
În ianuarie 2018, partenerii greci au găzduit a treia
întâlnire transnaţională a proiectului la Atena, în
cadrul Centrului Național de Cercetare Demokritos. Accentul întâlnirii a fost acela de a monitoriza
progresul proiectului și de a planifica pașii
următori, pe măsură ce perioada de creare a
modulelor de formare se apropia de final.
Următoarea întâlnire a fost planificată, deoarece
va coincide cu conferința finală.

Paşii următori
Odată cu finalizarea lucrărilor de creație, este
timpul să prezentăm rezultatele proiectului în
rândul publicului larg, să le testăm cu profesorii
din ciclul primar din țările partenere și să le
diseminăm pe scară largă pentru a ajunge la cel
mai mare număr posibil de cursanți care pot
beneficia de sesiunea de formare pe modulele
create. Ei pot începe să învețe online și să obțină
insigne, validând astfel aptitudinile nou
dobândite.

Partenerii la reuniunea de la Atena din ianuarie 2018

Întâlnirea de proiect a fost urmată de 5 zile de
training, unde partenerii au fost instruiți cu privire
la subtilitățile tehnice ale platformei Moodle, unde toate modulele de formare sunt găzduite. De
asemenea, am parcurs în detaliu toate modulele,
ne-am instruit reciproc cu privire la diversele
subiecte propuse și ne-am oferit feedback
reciproc pentru a obţine o calitate superioară în
toate modulele de formare.
Versiunea finală a conținutului modulelor a fost
realizată și aprobată de toți partenerii.

Localizarea modulelor de instruire
Întrucât toate conţinuturile modulelor au fost
realizate în limba engleză, acum că s-a convenit
asupra versiunii finale, toți partenerii au fost ocupați cu traducerea modulelor în limbile germană,
greacă, letonă și română. Partenerul din Marea
Britanie a avut sarcina de a corecta și consolida
conținutul în limba engleză. Este de așteptat ca
toate modulele să fie disponibile în toate limbile
partenere până la sfârșitul lunii aprilie 2018.

Designul insignelor openTECH

Aflaţi mai multe detalii despre
activităţile proiectului primeTECH
 Vizitaţi pagina noastră: primetech-edu.eu
 Urmăriţi-ne pe Twitter: @primetecheu
 Urmăriţi-ne pe Facebook: @primetecheu
 Înscrieți-vă în Moodle:
http://primetech.iit.demokritos.gr
 Contact: Universitatea din Hanovra
Institut für Didaktik der Demokratie
Lider de proiect: Prof. Dirk Lange
Contact: Dr. Eva Kalny
Telefon: +49 511 762 14459
eva.kalny@idd.uni-hannover.de
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